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Altera  dispositivo  da  Lei  nº  7.958  de  25  de
setembro de 2003 e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º O artigo 8º da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003. Passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
terá por finalidade induzir o desenvolvimento industrial do Estado por meio de investimentos adicionais
na forma de ampliação, revitalização e modernização de unidades existentes ou criação de plantas
industriais.

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, juntamente
com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, a avaliação e definição dos
segmentos econômicos que serão beneficiados e dos indicadores de resultados, procedendo
posteriormente à análise dos projetos de enquadramento de beneficiários.”

Art. 2º Ficam revogados o inciso IV do art. 6º, o inciso III do art. 6-A e os incisos V, VII e VIII do art. 7° da Lei
nº 7.958, de 25 de setembro de 2003.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o art. 8º da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, na
redação dada pela Lei nº 9.932 de 7 de junho de 2013.

A alteração ora proposta se justifica pela necessidade urgente de alterar as regras ora vigentes que limitam o
universo industrial, para efeito de concessão ou renovação do benefício fiscal, para apenas seis setores:
agroindústria; metalmecânica e de material de transporte; eletroeletrônica; farmoquímica; bebidas; e minerais
não-metálicos.

Com esta limitação contida no referido art. 8º da Lei nº 7.958/2003, na redação dada pela Lei nº 9.932/2013,
os demais setores industriais não mencionados não podem ser enquadrados para usufruto do benefício fiscal,
assim como, também, as plantas instaladas perdem o direito de pleitearem a respectiva renovação.

Apenas para citar alguns setores que não estão contemplados, a exclusão atinge a indústria química,
qualquer segmento industrial que utilize matéria prima derivada de petróleo, com por exemplo, a indústria de
plásticos e de borracha, de reciclagem, de eletricidade e de gás e as indústrias extrativas.

Cabe o registro para justificar que a Lei nº 7.958/2003 que instituiu o Programa de Desenvolvimento
Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, foi efetivamente a grande mola propulsora do
desenvolvimento da nossa indústria e da economia do nosso Estado nos últimos treze anos.

Assim, em decorrência da instalação do parque industrial, milhares de postos de trabalho foram gerados,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado o que, em última análise, resultou em
distribuição de renda aos seus habitantes.

A aprovação com urgência da alteração contida no presente projeto se justifica pela necessidade de que
centenas de empresas que se instalaram ao longo dos anos 2005, 2006 e 2007 estão com o prazo do
benefício fiscal vencido ou prestes a vencer e não podem, pela restrição contida na Lei, pleitear a renovação
do favor fiscal, o que certamente resultará na sua inviabilidade econômica e na falência do empreendimento.

Demais disso, além das restrições limitativas para ingresso ou renovação do benefício, para agravar esse
cenário, a Lei nº 9.932/2013 inviabilizou completamente a atração de investimentos, em decorrência da
inclusão de uma extensa relação de exigências absurdas e inexistentes nos demais Estados da Federação.

AS exigências contidas na Lei nº 9.932/2013 são tão absurdas que somente as grandes empresas
conseguem cumpri-las. Este fato inviabiliza definitivamente a atração de investimentos para o Estado de
Mato Grosso para as pequenas empresas, assim como também, veda a renovação do benefício fiscal para
as empresas instaladas.

Assim sendo, também é necessário que sejam revogados o inciso IV do art. 6º, o inciso III do art. 6-A e os
incisos V, VII e VIII do art. 7° da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003.

Como efeito deste cenário negro, há necessidade urgente da aprovação do presente projeto de lei,
possibilitando para as empresas já instaladas condições para renovação do benefício fiscal, caso contrário, o
setor industrial de Mato Grosso estará totalmente inviabilizado, o que por certo iria ocasionar a inibição para
atração de novos investimentos e o fechamento das empresas já instaladas em nosso estado.

São essas as razões que justificam e recomendam a aprovação do presente projeto de lei.
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